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REGULAMENT 

 
privind organizarea și desfășurarea alegerilor 

pentru structurile și funcțiile de reprezentare a studenților 

din Universitatea din Petroșani (UPET) 

 

 

 

 

 

I. Principii generale 

 
 

1. Alegerea studenților reprezentanți atât la nivelul facultății, cât și la cel al universității, se 

realizează cu respectarea prevederii Legii Educației Naționale 1/2011 și în virtutea autonomiei 

universitare, în acord cu prevederile Cartei Universității din Petroșani. 

 

2. Structurile studențești din Universitatea din Petroșani sunt: 

2.1. Organizațiile studențești legal constituite la nivel de universitate: 

2.1.1. Asociația Studenților Basarabeni din Petroșani 

2.1.2. Liga Studenților Universității din Petroșani 

2.1.3. University of Petroșani Students’ Union 

2.2. Societatea Antreprenorială Studențească din Universitatea din Petroșani 

 

3. Funcțiile de reprezentare a studenților în Universitatea din Petroșani sunt: 

3.1. Președinte al organizației studențească din Universitate. 

3.2. Șef de grupă, șef de an. 

3.3. Reprezentanții studenților în Consiliul Facultății. 

3.4. Reprezentanții studenților în Senatul Universității. 

3.5. Reprezentantul studenților în Biroul Senatului Universității din Petroșani. 

3.6. Reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație al UPET. 

3.7. Reprezentanții studenților în Comisiile Senatului și Comisia de etică. 

 

Art. 1 

1. Alegerile pentru studenții reprezentanți sunt organizate de către studenții reprezentanți din 

organizațiile studențești legal constituite, cel târziu până la sfârșitul lunii ianuarie.. 

2. Procesul electiv va fi transparent în toate etapele de desfășurare. 

 

Art. 2 Durata mandatului oricărui student reprezentant este de un an, acesta având dreptul de a fi ales 

la finalului uni mandat anterior. Numărul de mandate pe care îl poate avea un student reprezentant 

este de maximum patru. 

 

Art. 3 Dreptul de a alege și de a fi ales ca student reprezentant 
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1. Dreptul de a alege studenții reprezentanți sau de a fi ales ca student reprezentant aparține 

tuturor studenților care urmează cursurile unei facultăți UPET (nivel licență, master și doctorat) și nu 

poate fi limitat din motiv de vârstă, medie, an de studiu, profil, regim de taxare, număr de restanțe, 

naționalitate, etnie, rasă sau oricare alt criteriu. 

2. Studenții ce studiază la UPET, prin intermediul unei burse Erasmus sau a alteia 

echivalentă, au drept de vot doar în cazul în care bursa are o durată de minim un an universitar. 

3. Nu au dreptul de a candida studenții care au fost exmatriculați și nu au fost reînmatriculați 

în momentul depunerii candidaturilor sau care, în timpul mandatului, și-au pierdut calitatea de student 

reprezentant. 

4. Nu au dreptul de a candida, pentru funcțiile de șef de an, Consiliu sau Senat, studenții 

angajați ai Universității din Petroșani sau aflați în orice legătură salarială cu UPET. 

5. Candidații nu pot fi preselectați sub nicio formă. Toți candidații care își exprimă intenția 

de a candida, au dreptul de a fi aleși. 

6. Fiecare student are dreptul la un singur vot pentru fiecare categorie de reprezentați. 

7. Fiecare student votează pe specializarea, anul, facultatea și ciclul de studiu de care aparține, 

în funcție de nivelul la care este ales studentul reprezentant, cu excepția votului pentru studenții 

senatori, care este universal. 

8. Studenții care votează se legitimează pe baza cărții de identitate, a carnetului de student, a 

pașaportului sau a oricărei alte legitimații cu poză, cu ștampila facultății și vizat la zi, în condițiile în 

care secretariatele pun la dispoziție ogranizatorilor listele cu toți studenții facultății. Votul se face pe 

baza oricărui act de certificare a identității. 

 

Art. 4 Toți candidații au dreptul la o campanie de promovare, în cursul căreia pot folosi infrastructura 

universității și pot primi logistică din partea UPET. 

 

Art. 5 Facultățile sunt obligate să facă publice studenților toate datele privitoare la desfășurarea 

alegerilor pentru studenții reprezentanți, începând cu a doua săptămână a anului universitar. 

 

Art. 6 Toți candidații au dreptul de a fi observatori în procesul de numărare al voturilor. 

 

Art. 7 Toți studenții reprezentanți sunt obligați să respecte prevederile Cartei universitare, prezentului 

regulament de reprezentare, precum și a altor regulamente adoptate de către Senatul universității, în 

măsura în care acestea nu încalcă dreptul fundamental de acces la reprezentare. 

 

Art. 8 Studenții reprezentanți au obligația să facă publică și să denunțe orice tentativă de influențare 

a deciziilor lor. 

 

Art. 9 Studenții reprezentanți au obligația de a păstra contactul cu studenții pe care îi reprezintă și de 

a-i informa constant cu privire la activitatea lor. 

 

Art. 10 Studenții reprezentanți au dreptul de a folosi baza materială a universității în activitatea de 

reprezentare. De asemenea, au dreptul de susține gratuit examenele (în sesiunile ordinare și 

extraordinare organizate de UPET) și de a recupera gratuit laboratoarele și lucrările practice (în 

sesiunile de recuperare prevăzute de UPET) dacă lipsesc de la acestea din motive strict legate de 

activitatea de reprezentare (ședințe ale Consiliului Facultății, Senatului UPET, comisiilor de lucru). 

 

Art. 11 Influențarea activității academice de către pozițiile asumate de către studenții reprezentanți. 

1. Este interzisă influențarea activității academice a studenților reprezentanti pe baza 

deciziilor pe care aceștia și le asumă în cadrul activității de reprezentare. 
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2. În cazul nerespectării prevederilor Art. 11, aliniatul 1, orice persoană poate sesiza Comisia 

de Etică a Universității. 

 

 

 

II. Principii 

 

Dreptul de reprezentare al studenților, precum și obligativitatea includerii acestora în cadrul 

tuturor structurilor decizionale ale universității și ale instituțiilor statului din acest sector, decurg din 

Principiile Declarației de la Lisabona, fiind în concordanță cu Principiile Procesului Bologna și cu 

legile Statului Român. Studenții, în speță reprezentanții acestora, trebuie să fie parteneri decizionali 

în cadrul tuturor structurilor din segmentul educațional și nu doar clienți ai servicilor educaționale, 

având dreptul de a decide în cadrul tuturor aspectelor din mediul educațional. 

Prezentul  regulament  se  aplică  tuturor studenților ce studiază la Universitatea din Petroșani și 

tuturor studenților reprezentanți aleși în mod democratic, pentru a reprezenta interesele studenților. 

Principiile care stau la baza alegerilor sunt: 

1. Principiul libertății candidaturii, astfel, orice student are dreptul de a candida pe orice 

funcție de reprezentare. 

2. Principiul echității și egalității de șanse, astfel, orice student are dreptul de a vota și candida 

ca student reprezentant fără nicio discriminare de sex, etnie, religie, vârstă, situație școlară, regim de 

taxă etc. 

 

 

III. Studenții reprezentanți la nivel de grupe și la nivel de an. 

 

Art. 12 Șefii de grupă sau cei de an sunt reprezentanți ai studenților care au rolul de a asigura 

comunicarea între studenți, conducerea facultăților și a Universității, inclusiv între studenți și 

reprezentanții acestora în Consiliu și Senat, cât și cu organizațiile studențești legal constituite la nivel 

de universitate. 

 

Art. 13 Șefii de grupă sau cei de an au următoarele drepturi: 

1. De a fi informați cu privire la toate deciziile care afectează grupa/anul pe care o/îl 

reprezintă. 

2. De a programa examenele studenților pe care îi reprezintă, după consultarea prealabilă a 

acestora și a cadrelor didactice- șefi de discipline. 

 

Art. 14 Șefii de grupă sau cei de an au următoarele obligații: 

1. De a informa studenții pe care îi reprezintă cu privire la adoptarea de decizii care îi 

afectează, inclusiv decizii la nivelul departamentelor, consiliilor facultății și ale senatului 

universitar. 

2. De a consulta studenții reprezentanți cu privire la programarea examenelor sau cu privire 

la agendele de reprezentare din Senat și consilii. 

3. De a se consulta cu studenții consilieri și senatori în privița activității de reprezentare. 

 

Subtitulul 1 - Procedura de alegere a studenților șefi de grupe 

 

Art. 15 Oricare student are dreptul de a candida pentru funcția de student reprezentant ca șef de grupă. 
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Art. 16 Votul pentru șef de grupă este direct, deschis și public. Dreptul de a vota îl au toți studenții 

din grupă la nivelul căruia se desfășoară alegerile. 

 

Art. 17 Studenții care doresc să candideze ca șefi de grupă își anunță intenția de a candida până în 

momentul desfășurării alegerilor. 

 

Art. 18 Data alegerilor pentru șef de grupă este stabilită de către reprezentanții organizațiilor 

studențești, legal constituite la nivelul Universității, împreună cu studenții grupei, cu minimum 5 zile 

și cel mult două săptămâni după începerea anului universitar. 

 

Art. 19 Pentru alegerile de șef de grupă se constituie o comisie electorală numai în cazul contestării 

alegerilor. Comisia electorală este constituită din 2 reprezentanți din fiecare organizație studențească 

legal constituită la nivelul UPET, care monitorizează o nouă desfășurare a alegerilor. 

 

Art. 20 Numele și datele de contact ale șefului de grupă ales sunt comunicate de către acesta 

secretariatului facultății și organizațiilor studențești, pentru a eficientiza derularea activităților de 

informare. 

 
 

Subtitulul 2 - Procedura de alegere a studenților reprezentanți la nivel de an 

 

Art. 21 Oricare student are dreptul de a candida pentru funcția de student reprezentant ca șef de an. 

 

Art. 22 Votul pentru șef de an este secret, unic, direct . Dreptul de a vota îl au toți studenții din anul 

la nivelul căruia se desfășoară alegerile. 

 

Art. 23 Studenții care doresc să candideze pe funcția de șef de an își anunță intenția de a candida cu 

minimum trei zile înainte de data alegerilor. Intenția de a candida este comunicată șefilor de grupă și 

organizațiilor studențești. 

 

Art. 24 Data alegerilor pentru șef de an este stabilită de către șefii de grupă cu minimum cinci zile 

înainte de data desfășurării acestora și la cel mult patru săptămâni de la data începutului anului 

universitar. 

 

Art. 25 Pentru alegerile de șef de an, se constituie o comisie electorală, formată din: un reprezentant 

al organizațiilor studențești și 2 șefi de grupă din fiecare Facultate. Comisia electorală va întocmi un 

proces verbal la sfârșitul procesului electiv. 

 

Art. 26 Șeful de an ales comunică secretariatului facultății alegerea sa. 

 

 

 
IV. Studenții reprezentanți 

în Consiliile Facultățiilor și în Senatul Universității 

Subtitulul 1 – Statutul studenților reprezentanți în Consiliile Facultățiilor 

Art. 27 Studenții reprezentanți din Consiliile Facultățiilor (studenții consilieri) sunt reprezentanții 

studenților la nivelul Consiliilor Facultăților în cadrul Universității din Petroșani. 
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Art. 28 Studenții sunt reprezentanți în proporție de minimum 25% din totalul membrilor Consiliului 

(5 studenți consilieri). 

 

Art. 29 Studenții reprezentanți în Consiliul Facultății vor face parte din Comisiile Facultății. 

 

Art. 30 Reprezentanții studenților din Consiliul Facultății au următoarele drepturi: 

1. Să voteze în Consiliul Facultății în condițiile legii. 

2. Să fie informați, în timp util, despre întrunirile Consiliului Facultății și să le fie puse la 

dispoziție materialele ce vor fi discutate în Consiliu. 

3. Să fie aleși membri în Senatul Universității. 

4. Să facă parte din comisiile de specialitate ale Consiliului Facultății. 

 

Art. 31 Reprezentanții studenților din Consiliul Facultății au următoarele obligații: 

1. Să participe la ședințele Consiliului Facultății. 

2. Să acționeze pentru promovarea intereselor studenților reprezentați și să comunice cu 

aceștia legat de activitatea de reprezentare pe care o întreprind. 

3. Să informeze studenții și organizațiile în legătură cu deciziile conisliului facultății. 

 
 

Subtitlul 2 – Procedura de alegeri a studenților consilieri 

 

Art. 32 Oricare student are dreptul de a candida pentru funcția de student reprezentant în Consiliul 

facultății, indiferent de ciclul de studiu. 

 

Art. 33 Studenții care doresc să candideze își anunță intenția de a candida la unul dintre 

reprezentanții organizațiilor studențești. 

 

Art. 34 Înscrierea candidaților 

Pentru a se înscrie, candidații sunt obligați să depună o scrisoare de intenție și un Curriculum 

Vitae. Neîndeplinirea acestor obligații atrage după sine invalidarea candidaturii. 

Conținutul scrisorii de intenție și al CV-ului devine public în momentul depunderii 

candidaturii. 

Conținutul scrisorii de intenție și al CV-ului nu constituie criteriu de selectare a candidaților 

sau de invalidare a unei candidaturi. 

 

Art. 35 Alegerile pentru studenții reprezentanți se desfășoară la cel mult 10 săptămâni de la începutul 

anului universitar, acestea se vor desfășura conform calendarului. Calendarul este stabilit de către 

organizațiile studențești care își asumă reprezentarea legal constituite la nivel de universitate. 

 

Art. 36 Votul este secret, unic, direct și se desfășoară pe durata unei zile întregi (minimum opt ore). 

Ziua votului trebuie este obligatoriu zi lucrătoare. 

 

Art. 37 În ziua alegerilor, candidaților le sunt interzise orice acțiuni cu caracter electoral. În caz de 

nerespectare, candidatul va fi eliminat din procesul electiv, pe baza unui raport întocmit de comisie, 

împreună cu observatorii delegați de decanate. 

 

Art. 38 Studenții votează pe baza unui buletin de vot care include numele tuturor candidaților. 

Buletinele de vot completate individual sunt puse într-o urnă sigilată. Studenții votează într-o cabină 
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de vot. Studenții au dreptul de a vota un număr de candiați maxim, egal cu numărul de locuri 

disponibile în Consiliul Facultății. 

 

Art. 39 Locația urnelor este publică și este anunțată cu minimum cinci zile înainte de desfășurarea 

alegerilor. 

 

Art. 40 Studenții care votează sunt consemnați pe listele cu studenți ale fiecărei facultăți. 

 

Art. 41 Voturile sunt numărate după închiderea perioadei de votare, iar rezultatele sunt publicate 

până cel târziu la ora 12:00 din prima zi după desfășurarea alegerilor. 

 

Art. 42 Observatorii și candidații pot supraveghea procesul de numărare a voturilor și oricare altă 

etapă a procesului eletiv. 

 

Art. 43 Eventualele contestații pot fi depuse în ziua afișării rezultatelor. 

 

Art. 44 Studenți consilieri devin candidații care primesc cele mai multe voturi, în ordine 

descrescătoare, până la ocuparea numărului de locuri rezervate studenților în Consiliul facultății 

respective. 

 

Art. 45 În caz de egalitate de voturi pentru pozițiile eligibile se refac alegerile pentru locul care are 

egalitate. 

 

Art. 46 Pentru a organiza alegerile se constituie o comisie electorală compusă din doi reprezentanți 

ai organizațiilor legal constituite la nivelul UPET. 

 

Art. 47 Comisia electorală are obligația să întocmească procese verbale pentru toate etapele de votare, 

numărarea voturilor și organizarea alegerilor. 

 

  Art. 48 Au dreptul de a  fi  observatori cadre didactice ale corpului profesoral UPET membri ai 

senatului sau consiliului cu delegații, membri ai unor organizații non-guvernamentale relevante  și 

membri ai presei cu delegații. 

 

Art. 49 Observatorii pot supraveghea toate etapele desfășurării procesului electiv și pot face sesizări 

pe marginea desfășurării acestuia. 

 

Art. 50 Facultatea în cadrul căreia se desfășoară alegerile pot cofinanța campaniile electorale ale 

candidaților, cu condiția confinanțării egale a tuturor celor care soliciă sprijin în acest sens. 

 

Art. 51 În cazul în care alegerile studențești nu se pot desfășura din cauza unor pandemii sau a unor 

situații similare, organizațiile studențești legal constituite la nivelul Universității sunt obligate să 

delege studenți interimari de comun acord. Aceștia rămân în funcție până în momentul în care situația 

revine la normal și se pot desfășura alegerile în condiții bune și sigure pentru studenți. 

 

Art. 52 Locurile vacante în consiliu 

1. În cazul în care nu sunt aleși consilieri pe toate locurile puse la dispoziția studenților în 

consiliul unei facultăți, organizațiile studențești legal constituite la nivelul Universității 

numesc un reprezentant interimar. 

2. În cazul în care orice student al unei facluăți în care există reprezentanți intermiari în 

Consiliu dorește să candideze pentru funcția de student consilier, se organizează alegeri 

parțiale în maximum trei săptămâni de la data la care acesta înaintează o scrisoare către 

organizațiie studențești, care își asumă reprezentarea, la nivel de universitate. 
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3. 7mandatul de reprezentare este preluat de studentul consilier ales ca urmare a desfășurării 

a acestora. 

 

Subtitlul 3 – Statutul studenților reprezentanți în Senatul universității 

 

Art. 53 Studenții senatori sunt reprezentanții studenților în Senatul Universității și se aleg pe o 

perioadă de un an, dintre toți studenții universității. 

 

Art. 54 Numărul studenților senatori 

1. Numărul de studenți din Senatul Universității este conform Legii Educației Naționale și a 

Cartei Universitare și direct proporțional cu numărul studenților din fiecare facultate. 

2. Numărul total de studenți în Senatul Universității este de minimum 25% din totalul 

membrilor acestuia(8 studenți senatori). 

 

Art. 55 Dreptul de a alege studentul senator îl au studenții universității, votul fiind universal, direct 

și secret. 

 
 

Art. 56 Studenții reprezentanți în Senatul Universității au următoarele drepturi: 

1. Să voteze în Senatul Universității în condițiile legii. 

2. Să fie informați, în timp util, despre întrunirile Senatului și să le fie puse la dispoziție 

materialele care vor fi discutate în Senat. 

3. Să facă parte din Comisiile de specialitate ale Senatului. 

 

Art. 57 Studenții reprezentanți în Senatul Universității au următoarele obligații: 

1. Să participe la ședințele Senatului. 

2. Să acționeze pentru promovarea intereselor studenților reprezentați și să comunice cu 

aceștia legat de activitatea de reprezentare pe care o întreprinde. 

3. Să informeze studenții în legătură cu deciziile Senatului. 

4. Studentul membru în Consiliul de Administrație are obligația de a consulta toți studenții 

reprezentanți. 

 

Subtitlul 4 – Procedura de alegere a studenților reprezentanți în Senatul Universității 

din Petroșani 

 

Art. 58 Studenții senatori din partea fiecărei facultăți este ales dintre studenți respectivei facultăți și 

este votat de către toți studenții UPET. Procedura de alegeri este similară celei pentru alegerea 

studenților consilieri, prevăzută la art. 33 – 43, 46 – 52. 

 

Art. 59 Alegerile pentru studenții senatori au loc în același timp cu alegerile pentru studenții 

consilieri. 

 

Art. 60 În caz de egalitate de voturi pentru pozițiile eligibile se refac alegerile pentru locul care are 

egalitate. 

 

Art. 61 Studenții consilieri trebuie să desemneze și un supleant pentru studentul senator, care poate 

participa la ședințele de senat în cazul absenței acestuia. 

 

Art. 62 Studenții senatori vor desemna, prin vot deschis, un reprezentant în Consiliul de 

Administrație. Acesta este obligat să consulte și să informeze studenții senatori cu privire la activitatea 

și pozițiile sale, în mod regulat. 
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Art. 63 

1. Pentru Senatul UPET se poate candida pentru următoarele poziții: 

1.1.Studenți reprezentanți în Senatul UPET din partea facultății la care este 

înmatriculat candidatul; 

2. Toți candidații, indiferent de poziția pentru care candidează sau grupul din care 

provin, pot fi votați de către toți studenții UPET. 

3. Un student UPET are dreptul să voteze câte un candidat din partea fiecărei 

categorii menționate mai sus. 

 

V.  Studenții reprezentanți în Comisia de Etică 

  Subtitulul 5 – Statutul studenților reprezentanți în Comisia de Etică 

 

Art. 64 Studenții reprezentanți din Comisia de Etică sunt reprezentanții studenților la nivelul 

Comisiei de Etică în cadrul Universității din Petroșani. 

Art. 65 Numărul studenților este de cel puțin doi potrivit art.5 al ROF CEU, acesta depinzând de 

numărul de membrii ai comisiei. 

 

Art. 66 Studenții reprezentanți în Comisia de Etică vor face parte din Comisia de Etică. 

 

Art. 67 Reprezentanții studenților din Comisia de Etică au următoarele drepturi: 

1. Să voteze în Comisia de Etică în condițiile legii. 

2. Să fie informați, în timp util, despre întrunirile Comisiei de Etică și să le fie puse la 

dispoziție materialele ce vor fi discutate în cadrul . 

3. Să fie aleși membri în Senatul Universității și Consiliul Facultății. 

4. Să facă parte din comisiile de caz ale Comisiei de Etică. 

 

Art. 68 Reprezentanții studenților din Comisia de Etică au următoarele obligații: 

1. Să participe la ședințele Comisiei de Etică. 

2. Să respecte Regulamentul de Funcționare al Comisiei de Etică, Codul de Etică și Carta 

Universitară. 

 

Subtitulul 6 – Procedura de alegere a studenților din Comisia de Etică 

 

Art. 69 Organizațiile studențești legal constituite stabilesc studenții reprezentanți din Comisia de 

Etică de comun acord, în același timp cu alegerile studențești pentru Consilii și Senat. 

 

VI. Revocarea studenților reprezentanți 

 

Art. 70 Pierderea calității de reprezentant intervine în următoarele situații: 

a) Prin revocare, de către cei ce au conferit calitatea de reprezentant. Revocarea se face 

în baza unei propuneri venite din partea organizațiilor studențești legal constituite la 

nivelul UPET sau a membrii structurii care i-a conferit calitatea de reprezentant 

(grupă, an, facultate, universitate) și este validată de votul a 50% + 1 din numărul celor 

care și-au exprimat votul pentru alegera reprezentantului propus spre revocare. 

b) Propunerile de revocare trebuie să fie însoțite de dovezi clare care atestă nerespectarea 

obligațiilor prevăzute în prezentul regulament. 
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c) În cazul în care lipsește nemotivat la trei ședințe consecutive ale organismului din care 

face parte, fără a notifica, în scris, în prealabil, cu motivarea semnată de Decan pentru 

Consiliu, respectiv președintele Senatului. 

d) În cazul revocării, postul va fi ocupat de următorul student ca număr de voturi sau de 

delegați ai organizațiilor legal constituite la nivel UPET. 

e) În cazul pierderii calității de student. 

 

Art. 71 Nu sunt considerate motive valide de absență: 

a) Sesiunea de examene, cu excepția cazului în care examinarea va avea loc în 

următoarele 24 de ore. 

b) Cursurile, seminarele, laboratoarele, lucrările practice, acestea urmând a fi recuperate 

ulterior. 

 

 

VII. Dispoziții finale și tranzitorii 

 

Art. 72 La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă oricare altă reglementare privind 

reprezentarea studenților, cu excepția prevederilor Cartei universitare în acest sens sau a oricăror 

transpuneri ale normelor legale. 

 

Art. 73 Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea: 

- Organizațiilor legal constituite și recunoscute la nivelul UPET. 

- A două treimi din numărul studenților șefi de ani, consilieri și senatori. 

- A 25% din studenții UPET, pe bază de petiție semnată. 

 

Art. 74 Data exactă a desfășurării alegerilor, pe fiecare facultate, pentru studenții consilieri, este 

stabilită anual de organizațiile studențești legal constituite. 

 

Art. 75 Orice alegeri de studenți reprezentanți în consiliile facultăților sau în senatul universității, 

desfășurate în afara acestui regulament, sunt nule de drept. 

Art. 76 Acest regulament a fost redactat de către reprezentanții studenților, conform Cartei 

universității și completează prevederile din Carta universitară privitoare la alegerea studenților 

reprezentanți ținând cont de condițiile specific ale reprezentării studențești. 

 

Art. 77 Până la data validării alegerilor, oricare funcție de student reprezentant este deținută de 

studentul reprezentant desemnat pe anul anterior, data terminării mandatului acestuia fiind data 

validării procesului electiv. 

 

Art. 78 Secretariatele sunt obligate să pună la dispoziția organizatorilor alegerilor pentru studenți 

reprezentanți toate informațiile solicitate de către aceștia pentru buna desfășurare a alegerilor. 

 

Art. 79 Revizuirea prezentului regulament este aprobată prin Hotărârea Senatului nr.2 din data de 

26 ianuarie 2021 și intră în vigoare de la data aprobării. 
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